Pojašnjenje promjena Općih uvjeta za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe s primjenom
od dana 06.04.2020.

Obavještavamo sve klijente, korisnike RBA DIREKT servisa da dana 06.04.2020. na snagu stupaju novi Opći uvjeti
za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe (u nastavku teksta: Opći uvjeti).
Novi Opći uvjeti dopunjeni su zbog uvođenja nove usluge KlikPay mobilnog bankarstva, koja je dostupna unutar
mojaRBA mobilnog bankarstva.
Opći uvjeti važeći od 06.04.2019. dostupni su na službenoj internetskoj stranici Banke www.rba.hr te u
poslovnicama Banke.
Izmjene i dopune u Općim uvjetima su sljedeće:
➢

U poglavlju I. Pojmovnik dodaje se pojašnjenje KlikPay usluge pa isti sada glasi:

KlikPay

➢

Funkcionalnost dostupna Klijentu putem mojaRBA mobilnog bankarstva koja omogućava
jednostavnije plaćanje između fizičkih osoba u valuti HRK.
KlikPay funkcionalnost odnosi se na kunske platne naloge inicirane s računa fizičke osobe,
korisnika mojaRBA aplikacije (Platitelja) u korist kunskog računa fizičke osobe (Primatelja)
otvorenog u Banci ili u drugim bankama u zemlji

U poglavlju VI. Specifičnosti pojedinih RBA DIREKT servisa, dodana je nova točka 39 koja se odnosi na novu
KlikPay uslugu pa ista sada glasi:
39. Korisnici aplikacije mojaRBA koji su aplikaciji dopustili pristup kontaktima iz adresara svog mobilnog
uređaja, mogu novac sa svog tekućeg ili žiro računa otvorenog u Banci prenositi na račune svojih kontakata
kao primatelja plaćanja, na način da kontakt prilikom prvog plaćanja sam unese broj računa (IBAN) na koji želi
primiti novac (dalje u tekstu: KlikPay plaćanje).
KlikPay plaćanje je prijenos kunskih sredstava (kreditni transfer nacionalni u kunama) s računa Korisnika u
Banci, na račune fizičkih osoba - kontakata iz adresara mobilnog uređaja Korisnika, pri čemu računi mogu biti
u Banci ili u drugim bankama u RH. Da bi KlikPay plaćanje bilo moguće, potrebno je prvo KlikPay nalogom
povezati kontakt iz adresara mobilnog telefona kojemu Korisnik želi plaćati, sa brojem IBAN-a tog kontakta.
Suglasnost za izvršenje KlikPay naloga Korisnik daje odabirom opcije „Pošalji“ čime porukom kontaktira
Primatelja na broj njegovog mobilnog uređaja iz svog adresara, te ga tako obavještava o iniciranom KlikPay
nalogu i mogućnostima njegova izvršenja.
Takav KlikPay nalog može biti izvršen samo ako Primatelj najkasnije u roku od 24 sata od trenutka slanja
poruke, na linku koji je dobio u poruci unese svoj IBAN i time poveže svoj broj mobitela iz adresara Korisnika s
brojem računa (IBAN-om) na koji želi da se izvrši prijenos novca KlikPay nalogom, pod uvjetom da su
ispunjene i sve ostale pretpostavke za izvršenje KlikPay naloga iz ovih Općih uvjeta i Općih uvjeta poslovanja
po računima za plaćanje fizičkih osoba. U tom slučaju, nalog se izvršava sukladno važećem Terminskom planu
izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe s time da se kao vrijeme primitka naloga uzima vrijeme kada je
primatelj plaćanja unio svoj IBAN. Ako Primatelj u roku od 24 sata od trenutka zadavanja KlikPay naloga ne
unese svoj IBAN na koji želi da stigne novac, takav KlikPay platni nalog, budući da ne sadrži sve potrebne
elemente, se neće izvršiti.
Maksimalan iznos KlikPay naloga je 2.000,00 HRK.
Opoziv KlikPay naloga moguć je do trenutka u kojem Primatelj upiše i potvrdi broj svog računa (IBAN) u korist
kojeg se mora izvršiti KlikPay plaćanje.
Nakon uspješnog izvršenja KlikPay naloga na naprijed opisani način, KlikPay plaćanja autoriziraju se i izvršavaju
kao svi drugi nalozi za plaćanje zadani putem mojaRBA, sukladno Općim uvjetima poslovanja po računima za
plaćanje fizičkih osoba i ovim Općim uvjetima.
KlikPay nalozi te sva KlikPay plaćanja naplaćuju se sukladno važećim Naknadama u poslovanju s fizičkim
osobama, koje su definirane Odlukom Banke o visini naknada za usluge.

Korisnik mojaRBA aplikacije isključivo je odgovoran za ispravnost i ažurnost podataka o brojevima mobitela
kontakata iz adresara svog mobilnog telefona.
Za korištenje KlikPay funkcionalnosti unutar mojaRBA aplikacije, korisnik prihvatom ovih Općih uvjeta potvrđuje
da je upoznat s mogućnošću da broj mobitela njegovog kontakta, odnosno primatelja bude povezan s brojem
računa (IBAN-om) osobe kojoj nije namijen prijenos novca.
Korisnik prihvaća da će podatak o imenu i prezimenu Primatelja u nalozima kojima se provodi KlikPayplaćanje
uvijek biti popunjen podacima kontakata dostupnim iz adresara njegovog mobilnog telefona te će se isti podaci
prikazivati i naknadno u detaljima KlikPay naloga te svim nalozima kojima se provodi KlikPay plaćanje.

Vaša RBA

